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EDITAL REGULAR DE SELEÇÃO 2021 – MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO & ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento 

(PPGGOC), da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(ECI/UFMG), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, FAZ SABER que, no período 

de 16 de novembro a 28 de dezembro de 2020, estarão abertas as inscrições para seleção de 

candidatos aos cursos de MESTRADO e de DOUTORADO.  

1 DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Diante da determinação de isolamento social durante a pandemia do Covid-19 

(Coronavírus), as inscrições serão feitas exclusivamente no endereço eletrônico: 

http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/, durante o período de vigência das inscrições: de 

00h01min do dia 16 de novembro a 23h59min do dia 28 de dezembro de 2020. Não serão 

aceitas inscrições por SEDEX. 

 

1.2 O candidato deve preencher o formulário de inscrição e submeter os documentos 

conforme instruções no Item 3 deste Edital, e contendo todos os documentos digitalizados, 

exigidos no Item 3.2.  

 

1.3 Todos os contatos serão feitos somente pelo e-mail: ppggoc-selecao@eci.ufmg.br. 

Informações no site: http://ppggoc.eci.ufmg.br/   

 

1.4 A falta de qualquer um dos documentos listados no Item 3.2 deste Edital levará ao 

indeferimento da inscrição. O candidato será o único responsável pela conferência dos seus 

documentos.  

 

1.5 O valor da taxa de inscrição é de R$ 164,10 (cento e sessenta e quatro reais e dez 

centavos), conforme Resolução número 30, de 13 de dezembro de 2007, do Conselho 

Universitário da UFMG. O pagamento da taxa deverá ser feito mediante a Guia de 

Recolhimento da União (GRU), que deverá ser gerada no endereço  

https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=A62pSP

spv com os códigos indicados no Anexo I deste Edital. Será isento do pagamento dessa taxa 

o candidato cuja situação econômica justifique a gratuidade de sua isenção, a qual deverá ser 

solicitada à Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), pelo menos 15 dias antes do 

encerramento do período das inscrições. Informações a respeito da solicitação de isenção de 

taxas: mestrado e doutorado devem ser obtidas no endereço 

http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=27 ou em conformidade com o atendimento 

disponibilizado durante a pandemia do Covid-19.  

 

1.6 Salvo caso de cancelamento ou de anulação do processo seletivo, em hipótese alguma 

será devolvido o valor da taxa de inscrição.   

 

1.7 A Coordenação do PPGGOC/UFMG poderá a seu critério e visando atender aos 

http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/
mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
http://ppggoc.eci.ufmg.br/
https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=A62pSPspv
https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=A62pSPspv
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=27
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interesses públicos, fazer alterações neste Edital, as quais serão divulgadas no site do 

PPGGOC: http://ppggoc.eci.ufmg.br/ em prazo hábil, por meio de editais complementares ou 

retificadores. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes ao processo seletivo.

2 DAS VAGAS  

2.1 Serão oferecidas um total de 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 12 (doze) vagas para o 

Mestrado e 12 (doze) vagas para o Doutorado, para ingresso no primeiro semestre letivo de 

2021, conforme calendário da UFMG.  

2.1.1 Em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da 

UFMG, 03 (três) das 12 (doze) vagas do Mestrado e 03 (três) das 12 (doze) vagas do 

Doutorado, serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros, que optarem pela 

participação por reserva de vagas.  

2.1.2 Caso as vagas ofertadas para o Mestrado e o Doutorado não sejam preenchidas na 

seleção de que trata este Edital, a juízo do Colegiado do Programa, poderá ocorrer nova 

seleção com as vagas remanescentes em datas a serem divulgadas no site do Programa, 

com até 30 dias de antecedência do processo seletivo, cujo processo seletivo será regido nos 

termos desse Edital, observado o limite de vagas disponibilizado. 

2.2. A autodeclaração e a opção pela reserva de vagas deverão ser feitas no ato da inscrição, 

tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado, não podendo haver mudança posterior de 

opção. Os candidatos deverão optar por uma das modalidades: ampla concorrência OU 

reserva de vagas para a Política de Ações Afirmativas PPGGOC/UFMG, ou seja, é vedada 

ao candidato a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência prevista neste Edital. 

Os optantes pela participação no processo seletivo na modalidade reserva de vagas para 

candidatos autodeclarados negros concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas para 

tal opção, exceto no caso ressalvado no item 6.6 deste edital.  

2.3. A área de concentração do PPGGOC/UFMG é “CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO” e as linhas 

de pesquisa são “Arquitetura & Organização do Conhecimento (AOC)” e “Gestão & Tecnologia 

da Informação e Comunicação (GETIC)”. A relação dos docentes permanentes com 

disponibilidade para orientação no Mestrado e no Doutorado em 2021 será divulgada no site 

do PPGGOC/UFMG.  

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  

3.1. Antes de se inscrever no concurso, o candidato deverá tomar ciência do conteúdo deste 

Edital, incluindo os demais documentos que o integram, para certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos.  

3.2. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar cópia digital, LEGÍVEL, SEM 

RASURAS e EM POSIÇÃO DE LEITURA dos documentos listados neste item. Os 

documentos serão enviados acessando o link http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/, no site 

http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/
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do Programa. Para enviar os documentos o candidato deve preencher os campos 

solicitados e anexar os documentos conforme o Item 3 deste Edital. As cópias não 

precisam ser autenticadas. Caso não seja possível a leitura dos dados de quaisquer dos 

documentos digitalizados pelo candidato, a sua inscrição será indeferida. Somente a última 

inscrição do candidato será válida, as anteriores, caso existam, serão invalidadas. 

 
a) formulário de inscrição de Edital Regular, em modelo disponível no site do Programa: 
http://ppggoc.eci.ufmg.br/selecao/selecao-processo/, preenchido digitalmente, assinado, no 
qual o candidato definirá sua opção por um curso (mestrado ou doutorado) com indicação da 
linha de pesquisa à qual o candidato pretende se vincular (AOC ou GETIC). Após o 
preenchimento converter o formulário para arquivo pdf;  
 
b) 01 (uma) fotografia 3x4, recente, com fundo branco, digitalizada (boa qualidade; arquivos 
JPG/JPEG com tamanho máximo de 300 KB);  
 
c) GRU e comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou de sua isenção pela FUMP. 
Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento;  
 
d) certidão de nascimento ou de casamento;  
 
e) carteira de identidade ou documento de identificação com validade nacional, que contenha 
a data de sua expedição. Candidatos estrangeiros deverão apresentar cópia do passaporte 
(páginas de identificação pessoal e do visto de entrada no Brasil), dentro da sua validade. A 
identificação deverá ser digitalizada; 
 
f) CPF (caso o CPF não conste no documento de identidade) ou documento correspondente, 
se candidato estrangeiro;  
 
g) certidão digitalizada de quitação eleitoral emitida pelos sites do TSE 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) ou expedida 
pelo Cartório Eleitoral, no caso de ser candidato brasileiro. Não serão aceitos comprovantes 
individuais de votação. Também não serão aceitas declarações de situação regular do título 
de eleitor. Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos exigidos pela 
legislação específica. 
 
h) certificado de reservista ou documento que prove a dispensa do serviço militar, no caso de 
candidato brasileiro do sexo masculino, digitalizado;  
 
i) comprovante de residência atualizado (no máximo, de 2 meses anteriores) e digitalizado;  
 
j) diploma do curso de graduação (frente e verso em arquivo único), expedido por 
estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou de outro documento que comprove ter 
o candidato concluído ou estar em condições de concluir o curso de graduação antes do 
término do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro 
condicionado à prova de conclusão da graduação;  
 
k) histórico escolar do curso de graduação expedido por estabelecimento oficial, e, se houver, 
de curso de pós-graduação;  
 
l) para os candidatos ao Mestrado, comprovante digitalizado de proficiência em língua 
inglesa e, para os candidatos ao Doutorado, comprovante digitalizado de proficiência em 
língua inglesa e de um segundo idioma, escolhido entre o espanhol, francês, alemão e italiano. 
Caso não possua comprovante de proficiência válido para o mestrado ou o doutorado 

http://ppggoc.eci.ufmg.br/selecao/selecao-processo/
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até a data final de inscrição neste Edital, o candidato deverá apresentar comprovante 
dentro do prazo de até um ano, para Mestrado, e de até dois anos, para Doutorado, a 
partir de seu ingresso no Programa, mediante matrícula. Serão aceitos os 
comprovantes de proficiência conforme disposto no Anexo V;  
 
m) currículo digitalizado conforme padrão COMPLETO da Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/). Não será aceito qualquer outro formato de currículo, exceto para alunos 
estrangeiros;  
 
n) pré-projeto de pesquisa, digitalizado, para candidatos ao Mestrado e projeto de pesquisa, 
digitalizado, para candidatos ao Doutorado, estruturados conforme itens e configurações 
apresentados no Anexo II deste Edital;  
 
o) o candidato que optar pela seleção por reserva de vagas, deverá apresentar o formulário 
de Autodeclaração Étnico-Racial conforme a Resolução do CEPE/UFMG no 02/2017, 
disponível no site do PPGGOC/UFMG, em especial ao disposto no Parágrafo Único do Art. 
4º. 

3.3. Candidatos com deficiência e/ou necessidades específicas deverão indicar, no formulário 

de inscrição, as condições especiais necessárias para a sua participação nesta seleção, 

demandas que serão atendidas segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, excluindo-se 

o atendimento domiciliar.  

3.4. Caso seja feita mais de uma inscrição, será considerada apenas a última inscrição 

recebida dentro do período de inscrição. Nenhum documento poderá ser anexado após envio 

da inscrição. 

3.5. Após o registro da inscrição, cada candidato será identificado por um número que será 

utilizado para manter seu anonimato durante o concurso. Este número será enviado 

automaticamente pelo sistema ao término do registro da inscrição.  

3.6 Após a análise da documentação apresentada, o Colegiado do PPGGOC/UFMG, ou 

Comissão por ele designada, decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, com base 

na análise da documentação apresentada e no atendimento aos termos deste Edital. O 

deferimento das inscrições será divulgado, pelo número de inscrição que identifica o 

candidato, no site do PPGGOC/UFMG, a partir das 17 horas do dia 06 de janeiro de 2021.  

3.7 Só serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem às exigências deste Edital e 

que estiverem com a documentação completa e entregue dentro do prazo. Inscrições com 

documentação incompleta ou enviada fora do prazo estabelecido neste Edital serão 

INDEFERIDAS. Nenhum documento poderá ser anexado após envio da inscrição. 

3.8 Os recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão seguir o Item 7.1.  

3.9 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o PPGGOC/UFMG do direito de excluir deste concurso, mesmo que 

tenha sido aprovado em todas as provas, independentemente de qualquer aviso ou diligência, 

aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, recurso 

conforme o Item 7 deste Edital.  
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3.10 O PPGGOC/UFMG não se responsabilizará por tentativa de inscrição não recebida por 

motivos de natureza técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a 

congestionamento de linhas de comunicação e por quaisquer outros motivos de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados para consolidação da inscrição. 

4 DA BANCA EXAMINADORA  

4.1 Serão constituídas duas Bancas Examinadoras, uma para o Mestrado e uma para o 

Doutorado. Cada Banca será constituída por três docentes designados pelo Colegiado do 

Programa, dentre os membros do corpo docente do PPGGOC/UFMG. A relação nominal das 

Bancas Examinadoras será divulgada no site do Programa em até 48 horas antes do início da 

realização da primeira etapa de seleção do concurso, juntamente com a declaração de 

inexistência de impedimento ou suspeição dos membros de cada banca, em função dos 

candidatos inscritos neste concurso.  

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1 Diante da determinação de isolamento social durante a pandemia do Covid-19 

(Coronavírus), o processo seletivo dos candidatos ao Doutorado será realizado utilizando o 

sistema Webconf/RNP da Escola de Ciência da Informação 

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/) de videoconferência. É indispensável a indicação, no 

ato da inscrição, do endereço eletrônico do candidato, para a videoconferência e para a 

comunicação eletrônica.  

5.2 O processo de seleção de candidatos ao Mestrado e ao Doutorado constará de duas 

etapas, de caráter eliminatório e classificatório. O candidato que obtiver nota inferior a 70% 

(setenta por cento) da pontuação total em quaisquer das etapas será desclassificado.  

5.2.1 O resultado de cada uma das duas etapas será divulgado em duas listas distintas, uma 

contendo o número de inscrição dos candidatos para ampla concorrência e outra contendo o 

número de inscrição dos candidatos optantes pela reserva de vagas. Em atendimento à Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD, n. 13.709, de 14 de agosto de 2018) os nomes dos 

candidatos e/ou quaisquer outros tipos de dados pessoais sensíveis não serão divulgados. O 

resultado da segunda e última etapa será divulgado como resultado final.  

5.2.2 A não participação em quaisquer etapas do processo de seleção ocasionará a 

eliminação definitiva do candidato.  

5.3 A seleção de candidatos ao Mestrado constará de:  

 

5.3.1 1ª etapa: Análise do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório, 

elaborado conforme elementos indicados no anexo II e avaliado em um total de 100 pontos, 

distribuídos na proporção estabelecida no Anexo III deste Edital. O candidato que obtiver nota 

inferior a 70% (setenta por cento) da pontuação total nesta etapa será desclassificado.  

 

5.3.1.1 O resultado desta 1ª etapa será divulgado a partir das 17 horas do dia 19 de janeiro 

de 2021, no site do PPGGOC/UFMG, conforme o disposto no item 5.2.1 deste Edital, e 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
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somente os candidatos aprovados participarão da avaliação da 2ª etapa.  

 

5.3.1.2 Serão aceitos recursos contra o resultado desta 1ª etapa entre os dias 20 a 29 de 

janeiro de 2021, com efeito suspensivo, sem prejuízo do recurso final, nos termos do 

Regimento Geral da Universidade e da Resolução nº 13/2010, de 11 de novembro de 2010, 

do Conselho Universitário da UFMG.  

 

5.3.1.2.1 Os recursos deverão ser dirigidos ao PPGGOC/UFMG e encaminhados para o e-

mail ppggoc-selecao@eci.ufmg.br. A resposta aos recursos ocorrerá no dia 02 de fevereiro 

de 2021, por meio do e-mail utilizado para enviar o recurso do candidato recorrente. 

 

5.3.1.2.2 Somente os candidatos aprovados nesta 1ª etapa participarão da 2ª etapa.  

5.3.2 2ª etapa: Análise do histórico escolar e do currículo Lattes ou currículo para aluno 

estrangeiro, de caráter eliminatório e classificatório, que consiste na avaliação do currículo 

pela Banca Examinadora, sem a presença do candidato. 

5.3.2.1 Esta etapa tem um valor total de 100 pontos, distribuídos nos elementos e na 

proporção estabelecidos no Anexo III deste Edital, que detalha a pontuação.  

5.3.2.2 Para aprovação, exige-se nota mínima de 70 (setenta) pontos nesta etapa, cujo 

resultado será apresentado juntamente com o resultado final, no site do PPGGOC/UFMG, 

conforme o disposto no item 5.2.1 e item 6 deste Edital.  

5.4 A seleção de candidatos ao Doutorado constará de:  

5.4.1. 1ª etapa: Análise do currículo Lattes ou currículo para aluno estrangeiro e de histórico 

escolar, de caráter eliminatório e classificatório, em um total de 100 pontos, distribuídos nos 

elementos e na proporção estabelecidos no Anexo IV deste Edital, que detalha a pontuação.  

5.4.1.1 Para aprovação, exige-se nota mínima de 70 (setenta) pontos.  

 

5.4.1.2 O resultado desta 1ª etapa será divulgado a partir das 17 horas do dia 19 de janeiro 

de 2021, no site do PPGGOC/UFMG, conforme o disposto no item 5.2.1 deste Edital, e 

somente os candidatos aprovados nesta etapa participarão da 2ª etapa. 

5.4.1.3 Serão aceitos recursos contra o resultado desta primeira etapa entre os dias 20 a 29 

de janeiro de 2021, com efeito suspensivo, sem prejuízo do recurso final, nos termos do 

Regimento Geral da Universidade e da Resolução nº 13/2010, de 11 de novembro de 2010, 

do Conselho Universitário da UFMG.  

 

5.4.1.4 Os recursos deverão ser dirigidos ao PPGGOC/UFMG e encaminhados para o e-mail 

ppggoc-selecao@eci.ufmg.br. A resposta aos recursos ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 

2021, por meio do e-mail que foi utilizado para enviar o recurso. 

 

5.4.1.5 Somente os candidatos aprovados nesta 1ª etapa, com nota superior a 70 pontos, 

participarão da 2ª etapa.  

mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
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5.4.2 2ª etapa: Avaliação do projeto de pesquisa e arguição oral para a defesa do projeto, no 

sistema Webconf/RNP da Escola de Ciência da Informação 

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/) de videoconferência, pela Banca Examinadora, de 

caráter eliminatório e classificatório.  

 

5.4.2.1 O candidato será o responsável por testar a conexão com o sistema Webconf/RNP da 

Escola de Ciência da Informação (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/) de 

videoconferência. O PPGGOC/UFMG não se responsabilizará por quaisquer problemas 

técnicos e/ou de conexão por parte do candidato.  

 

5.4.2.2 As arguições orais para a defesa do projeto serão realizadas conforme cronograma 

de escala a ser divulgado no site do Programa até 17 horas do dia 03 de fevereiro de 2021.  

 

5.4.2.3 As arguições orais para a defesa do projeto serão realizadas nos dias 05, 08 e 09 de 

fevereiro de 2021. A defesa oral será feita perante a Banca Examinadora, em tempo limitado 

a 20 (vinte) minutos, sem uso de recursos audiovisuais.  

 

5.4.2.4 O candidato que não acessar o sistema Webconf/RNP da Escola de Ciência da 

Informação (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/) de videoconferência, na data e horário 

pré-definidos no agendamento para a arguição oral para a defesa do seu projeto de pesquisa 

será desclassificado.  

5.4.2.5 Para aprovação, exige-se nota mínima de 70 (setenta) pontos em cada etapa, 

distribuídos nos elementos e na proporção dispostos no Anexo IV deste Edital. O resultado 

desta etapa será apresentado juntamente com o resultado final, no site do PPGGOC/UFMG, 

conforme o disposto no Item 5.2.1 deste Edital.  

6 DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL  

6.1 A nota final de cada candidato será calculada pela média aritmética das notas obtidas na 

1ª etapa e na 2ª etapa, exigindo-se, para aprovação, um mínimo de 70 (setenta) pontos em 

cada uma das etapas.  

6.2 Na divulgação do resultado final, os candidatos ao Mestrado e ao Doutorado serão 

ordenados em duas listas distintas, uma contendo o número de inscrição dos candidatos para 

ampla concorrência e outra contendo o número de inscrição dos candidatos optantes pela 

reserva de vagas. As listas serão apresentadas em sequência decrescente das notas finais 

apuradas, com a indicação de um dos resultados: “aprovado e classificado”, “aprovado e não 

classificado” ou “reprovado”. Havendo empate, o desempate será feito considerando a 

seguinte ordem de precedência: 1) nota obtida na primeira etapa, 2) nota obtida na segunda 

etapa. Caso persista o desempate será realizado pela nota individual do pré-projeto de 

pesquisa (Mestrado) e pelo projeto de pesquisa (Doutorado).  

6.2.1 Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, n. 13.709, de 14 de agosto 

de 2018) os nomes dos candidatos e/ou quaisquer outros tipos de dados pessoais sensíveis 

não serão divulgados.  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
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6.3 Os resultados finais, após homologação pelo Colegiado, serão publicados no site do 

PPGGOC/UFMG, a partir das 17 horas do dia 11 de fevereiro de 2021.  

6.4 Havendo desistência de candidato autodeclarado negro, aprovado em vaga reservada, a 

vaga será preenchida pelo candidato autodeclarado negro aprovado e classificado em ordem 

decrescente de nota final.  

6.5 Não havendo candidatos autodeclarados negros aprovados em número suficiente para o 

preenchimento das vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para os 

candidatos aprovados em ampla concorrência, sendo preenchidas em ordem decrescente de 

nota final.  

6.6 Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das 

vagas em ampla concorrência, as vagas remanescentes serão revertidas para candidatos 

autodeclarados negros aprovados, sendo preenchidas em ordem decrescente de nota final.  

6.7 A aprovação e ordem de classificação no processo seletivo não implica, necessariamente, 

a concessão de bolsa, que irá atender ao disposto em Resolução específica do 

PPGGOC/UFMG.   

6.8 A documentação digital dos candidatos “reprovados” e dos candidatos “aprovados e não 

classificados”, serão deletados e descartados do sistema do PPGGOC/UFMG em, no 

máximo, 30 (trinta) dias após o período para o recurso final.  

7. DOS RECURSOS  

7.1 Os recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão ser apresentados 

em até 02 (dois) dias corridos após a data de sua divulgação. Os pedidos de recurso devem 

ser feitos por meio eletrônico, datados, assinados pelo candidato, digitalizados, e enviados ao 

pelo e-mail: ppggoc-selecao@eci.ufmg.br, no período de 00h01min do dia 07/janeiro às 

23h59min do dia 08/janeiro/2021. A Secretaria do PPGGOC/UFMG retornará um protocolo de 

recebimento do recurso. As respostas aos recursos ocorrerão no dia 11 de janeiro de 2021, 

via e-mail pelo qual o recurso foi enviado pelo candidato. 

7.2 Recursos contra o resultado final do processo seletivo poderão ser impetrados em até 10 

(dez) dias corridos, nos termos do Regimento Geral da Universidade e da Resolução no 

13/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho Universitário da UFMG, contados a partir 

do dia seguinte à data de divulgação do resultado final, ou seja, de 12 de fevereiro a 21 de 

fevereiro de 2021. Os recursos deverão ser dirigidos ao PPGGOC/UFMG e encaminhados 

para o e-mail ppggoc-selecao@eci.ufmg.br. A resposta aos recursos ocorrerá no dia 25 de 

fevereiro de 2021, por meio do e-mail indicado na ficha de inscrição do candidato recorrente. 

7.3 Durante o período de recurso, os candidatos poderão ter acesso às suas respectivas 

avaliações.  

7.4 Se houver alteração da classificação geral dos candidatos por força de provimento de 

algum recurso, ocorrerá uma reclassificação e será considerada válida a classificação 

retificada.  

mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
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8. DO REGISTRO E DA MATRÍCULA  

8.1 O candidato aprovado e classificado no processo seletivo deverá efetuar, exclusivamente 

pela internet, com início em 02 de março de 2021, conforme calendário oficial da UFMG, 

o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio.  

8.2 O Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) tomará as providências para 

efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha 

de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos selecionados 

será enviada ao DRCA pelo Centro de Pós-graduação dentro dos prazos a serem divulgados 

pela UFMG.  

8.3 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar 

em condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no 

curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do PPGGOC/UFMG, dentro do prazo 

a ser determinado pela UFMG, documento que comprove a conclusão do curso de graduação 

(cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 

reconhecido, ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação de grau). 

Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação.  

8.4 Em caso de curso de graduação concluído no exterior, deverá ser apresentada cópia do 

diploma do curso de graduação com selo de autenticação consular, conforme legislação 

vigente, e a tradução juramentada para o português, exceto aqueles emitidos em língua 

espanhola, inglesa ou francesa. A tradução deverá ser feita por tradutor público residente no 

Brasil.  

8.5 Candidatos estrangeiros deverão apresentar na Secretaria do PPGGOC/UFMG, dentro 

dos prazos a serem determinados pela UFMG, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 

Registro Nacional Migratório (RNM) ou Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal e o 

passaporte com visto válido de entrada no Brasil, ou passaporte com Visto Permanente ou 

Visto Temporário de estudante válido, documento que comprove filiação e demais 

documentos a serem relacionados pela Secretaria do Curso. Detalhes sobre estes 

documentos estão disponíveis no site https://goo.gl/EHUQTt, conforme tópico 3 deste Edital.  

8.6 No caso de o candidato selecionado possuir qualquer vínculo ativo (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) na UFMG, deverá se desvincular de tal curso, 

conforme prazo definido pela UFMG, visto que é vedado o registro acadêmico simultâneo em 

mais de um curso de graduação, de pós-graduação ou em ambos os níveis, conforme o 

disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG: “cada aluno terá direito a um único 

registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG”. 

Perderá, automaticamente, o direito à vaga e será considerado formalmente desistente o 

candidato “aprovado e classificado” que não efetuar o Cadastro Prévio na data fixada pela 

UFMG para a realização desse procedimento ou que não apresentar quaisquer dos 

documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s) decorrente(s) destas 

situações será feito mediante convocação de candidatos “aprovado e não classificado”, 
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observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos 

obtidos no concurso, até a data limite para envio da documentação ao DRCA.  

8.7 A matrícula dos candidatos aprovados e classificados no Mestrado e no Doutorado será 

realizada no Sistema Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria 

do PPGGOC/UFMG, em data a ser divulgada, observado o calendário acadêmico da UFMG.  

8.8 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Colegiado do PPGGOC/UFMG.  

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020. 

Profa. Célia da Consolação Dias  

Coordenadora do PPGGOC Escola de Ciência da Informação/UFMG  
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ANEXO I 

Instruções para emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU)  

Acesse o endereço:  

https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=A62pSP

spv  

Gestão: 15229 - Universidade Federal de Minas Gerais  

Unidade Gestora: 153277 – ECI  

Código de Recolhimento: 28830 - SERVIÇOS ADMINISTRATI  

Código de Recolhimento PROPLAN: 900 - OUTRAS RECEITAS/CÓD. NÃO ESPECIFIC.  

ANTERIORMENTE  

Preencha os dados abaixo:  

- CPF;  

- Nome do Contribuinte;  

- Competência: mm/aaaa (mês/ano)  

- Data do vencimento: dd/mm/aaaa  

Valor principal: R$ R$ 164,10 (cento e sessenta e quatro reais e dez centavos)   

Valor total: R$ 164,10   

Clique no botão “Gerar GRU”.  

Imprimir a GRU e efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil.  
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ANEXO II  

Instruções para a estrutura do Pré-Projeto de Mestrado e do Projeto de Doutorado 

 

Configuração textual: O documento deve ter de 10 (dez) a 15 (quinze) páginas no formato A4, fonte 

Times-Roman 12 pontos, espaçamento entre linhas 1,5 e margens 2,5 em todos os lados, texto 

justificado. Títulos das seções em letras maiúsculas, negrito, fonte Times-Roman 12 pontos, 

espaçamento entre linhas simples (com 12pts acima e 06pts abaixo), texto à esquerda. Subtítulos das 

seções somente com a primeira letra do título em maiúsculas, negrito, fonte Times-Roman 12 pontos, 

espaçamento entre linhas simples (com 12pts acima e 06pts abaixo), texto à esquerda.  

Resumo: em folha (arquivo) separada, digitalizado, com no máximo uma lauda, acompanhado de 03 

(três) palavras-chave, contendo a indicação do título do pré-projeto ou do projeto e da linha de pesquisa 

à qual pretende se vincular. NÃO DEVE HAVER A IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

Folha de rosto contendo: nome do candidato, título do pré-projeto ou projeto, área de concentração 

e linha de pesquisa à qual pretende se vincular, dentre as relacionadas no Item 2.3 deste Edital. 

Estrutura do documento: 

1. Introdução  

2. Problema/Justificativa/Questão de pesquisa  

3. Objetivos (geral e específicos)  

4. Referencial teórico  

5. Trabalhos correlatos  

6. Metodologia  

7. Referências (conforme normas da ABNT) 

8. Cronograma  

 

Bibliografia: Os pré-projetos de Mestrado e projetos de Doutorado devem buscar articular as ideias 

contidas na seguinte bibliografia: 

BERGERON, P. Information resources management. Annual Review of Information Science 

and Technology, v. 31, p. 263-300, 1996.  

GILCHRIST, Alan. Reflections on knowledge, communication, and knowledge organization. 

Knowledge Organization, v.42, n.6. p. 456-469, 2015. 

SAWYER, S.; HUANG, H. Conceptualizing information, technology, and people: Comparing 

information science and information systems literatures. Journal of the American Society for 

Information Science and Technology, v. 58, n. 10, p. 1436-1447, 2007.  

CHOO, C. W. The knowing organization: how organizations use information to construct 

meaning, create knowledge, and make decisions. Oxford, New York: Oxford University Press. 

p. 1-28 e 283-316, 2006.  

ZINS, C. Conceptions of information science. Journal of the American Society for Information 

Science and Technology, v. 58, n. 3, p. 335-350, 2007.  

VANTI, Nádia Aurora Peres. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos 

mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do 

conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, maio/ago. 2002.   
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ANEXO III  

Pontuação do MESTRADO do Processo de Seleção  

 

1ª etapa pré-projeto de pesquisa (eliminatória e classificatória) e 2ª etapa Análise de 

histórico escolar e do currículo Lattes.  

1ª ETAPA DA SELEÇÃO: pré-projeto de pesquisa (eliminatória e classificatória) (100 

pontos)  

 

Critérios para casos de projetos considerados iguais: um projeto será considerado igual, e o candidato 

será excluído do processo avaliativo, quando: a) forem integralmente iguais; b) forem iguais, mudando 

apenas a população estudada; c) forem iguais, mudando apenas os objetivos; d) forem projetos 

diferentes, porém, com a mesma metodologia; e) forem projetos diferentes, porém, com a mesma 

justificativa; f) forem projetos diferentes, porém, com os mesmos objetivos; g) forem projetos com partes 

integralmente iguais. 

 

 Elementos Mestrado Pontuação 

1. O tema é pertinente e tem aderência às pesquisas do 
PPGGOC/UFMG.  

Até 30,0 

2. O problema está bem delimitado e a justificativa é argumentativa e 
convincente. 

Até 10,0 

3. Os objetivos estão claros e são coerentes com o problema 
apresentado, e a questão de pesquisa reflete essa interlocução. 

Até 10,0 

4. A fundamentação teórica é coerente e adequada com o problema 
proposto, e faz interlocução com a bibliografia recomendada. 

Até 15,0 

5. Os trabalhos correlatos trazem bibliografia coerente com o problema 
e objetivos de pesquisa. 

Até 10,0 

6. O método é bem definido e adequado ao problema, com os 
procedimentos claramente relatados, demonstrando a exequibilidade do 
projeto. 

Até 10,0 

7. O texto é claro, objetivo e usa linguagem científica e culta. Até 10,0 

8. A lista de referências está em conformidade com as normas ABNT 
mais recentes, e o cronograma está detalhado e adequado ao proposto 
na pesquisa e ao prazo regulamentar.  

Até 5,0 

Obs.: Para cada 10 pontos, a proporção avaliativa de cada elemento será: Atende 
completamente: 10,0; atende parcialmente: entre 7,5 e 2,5; Não atende: 0,0. 
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2ª ETAPA DA SELEÇÃO: Currículo Lattes e histórico escolar (100 Pontos)  

 

Elementos Mestrado 

Pontuação 

Máxima 
Por 

unidade 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (máximo: 40pt) 

Históricos da graduação e de especialização (concluído, na área CI 
e/ou áreas afins). 

15 5,0 

Disciplinas cursadas e suas respectivas notas, atribuindo-se até 
40% dos pontos (Rendimento Semestral Global - RSG ou 
Coeficiente de Rendimento - CR, que corresponde à média 
ponderada das notas).* 

16 -- 

Cursos de extensão e de aperfeiçoamento na área CI e/ou áreas 
afins (por 30 horas). 

20 2,5 

Bolsista de Iniciação Científica (IC), monitoria e extensão; voluntário 
cadastrado em IC, monitoria ou extensão (por semestre). 

20 2,5 

Participação em Projeto de Pesquisa e de Extensão (por semestre). 10 2,5 

Atuação profissional na área da CI e/ou áreas afins (por semestre). 15 2,5 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA NA ÁREA** (máximo: 60pt) 
(Qualis 2013-2016 área Comunicação e Informação, ou para revistas não qualificadas, nos 
últimos 10 anos) 

Livro científico com ISBN (autoria). 24 6,0 

Livro científico com ISBN (organização). 16 4,0 

Autoria até terceiro autor de capítulo de livro com ISBN. 12 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2. 24 6,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3. 16 4,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5. 12 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis. 10 2,0 

Trabalho completo/apresentação em anais de evento internacional. 16 4,0 

Trabalho completo em anais de evento nacional. 12 3,0 

Resumo/apresentação em anais de eventos internacionais ou 
nacionais. 

10 1,0 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA NA ÁREA DE ORIGEM** (máximo: 60pt) 
(Qualis 2013-2016 para outras subáreas não incluídas na área Comunicação e Informação 
ou para revistas não qualificadas, nos últimos 10 anos) 

Livro científico com ISBN (autoria). 24 6,0 

Livro científico com ISBN (organização). 16 4,0 

Autoria até terceiro autor de capítulo de livro com ISBN. 12 3,0 
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Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2. 24 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3. 16 2,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5. 12 1,5 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis. 10 1,0 

Trabalho completo/apresentação em anais de evento internacional. 16 2,0 

Trabalho completo em anais de evento nacional. 12 1,5 

Resumo/apresentação em anais de eventos internacionais ou 
nacionais. 

10 0,5 

(*) Medida de aproveitamento escolar, com a média ponderada das notas obtidas nas diferentes disciplinas 

cursadas. O peso é o número de carga horária da disciplina e não serão computadas as isenções, trancamentos 

e cancelamentos. Pontuação: 100-91 = 16pt; 90-80 = 13pt; 70-65: 10pt; 64-60 = 5pt; abaixo de 59,9 = 0pt.  

(**) a produção científica e técnica não será avaliada em sobreposição.  
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ANEXO IV  

Pontuação do DOUTORADO do Processo de Seleção 

 

 

Referência: 1ª etapa Análise de currículo Lattes e de histórico escolar 2ª etapa Avaliação projeto de 

pesquisa por arguição pela Banca Examinadora. 

 

1ª ETAPA DA SELEÇÃO: Currículo Lattes e histórico escolar (100 Pontos)  

 

Elementos Doutorado 

Pontuação 

Máxima 
Por 

unidade 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (máximo: 60pt) 

Históricos da graduação, de especialização e de mestrado 
(concluído, na área CI e/ou áreas afins). 

15 5,0 

Cursos de extensão e de aperfeiçoamento na área CI e/ou áreas 
afins (a cada 30 horas). 

18 3,0 

Bolsista de Iniciação Científica (IC), monitoria e extensão; 
voluntário cadastrado em IC, monitoria ou extensão (por 
semestre). 

18 3,0 

Experiência docente nos últimos 10 anos (por 15 horas). 15 3,0 

Participação em Projeto e Grupo de Pesquisa e de Extensão (por 
semestre). 

18 3,0 

Atuação profissional na área da CI e/ou áreas afins (por 
semestre). 

18 3,0 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA NA ÁREA* (máximo: 40pt) 
(Qualis 2013-2016 área Comunicação e Informação, ou para revistas não qualificadas, nos 
últimos 10 anos) 

Livro científico com ISBN (autoria). 24 6,0 

Livro científico com ISBN (organização). 16 4,0 

Autoria até terceiro autor de capítulo de livro com ISBN. 12 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2. 24 6,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3. 16 4,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5. 12 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis. 10 2,0 

Trabalho completo/apresentação em anais de evento 
internacional. 

16 4,0 

Trabalho completo em anais de evento nacional. 12 3,0 

Resumo/apresentação em anais de eventos internacionais. 15 3,0 
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Resumo/apresentação em anais de eventos nacionais, semanas 
do conhecimento e/ou referência similar, de graduação, IC e 
extensão. 

15 2,5 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA NA ÁREA DE ORIGEM* (máximo: 60pt) 
(Qualis 2013-2016 para outras áreas que não seja Comunicação e Informação ou para 
revistas não qualificadas, nos últimos 10 anos) 

Livro científico com ISBN (autoria). 24 6,0 

Livro científico com ISBN (organização). 16 4,0 

Autoria até terceiro autor de capítulo de livro com ISBN. 12 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2. 24 3,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3. 16 2,0 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5. 12 1,5 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis. 10 1,0 

Trabalho completo/apresentação em anais de evento 
internacional. 

16 2,0 

Trabalho completo em anais de evento nacional. 12 1,5 

Resumo/apresentação em anais de eventos internacionais. 15 1,5 

Resumo/apresentação em anais de eventos nacionais, semanas 
do conhecimento e/ou referência similar, de graduação, IC e 
extensão. 

15 1,5 

(*) a produção científica e técnica não será avaliada em sobreposição. 

 

 

2ª ETAPA DA SELEÇÃO: Análise do projeto (100 pontos)  

 

Critérios para casos de projetos considerados iguais: um projeto será considerado igual, e o candidato 

será excluído do processo avaliativo, quando: a) forem integralmente iguais; b) forem iguais, mudando 

apenas a população estudada; c) forem iguais, mudando apenas os objetivos; d) forem projetos 

diferentes, porém, com a mesma metodologia; e) forem projetos diferentes, porém, com a mesma 

justificativa; f) forem projetos diferentes, porém, com os mesmos objetivos; g) forem projetos com partes 

integralmente iguais. 

 

 Elementos Doutorado Pontuação 

1. O tema é pertinente, original e tem aderência às pesquisas do 
PPGGOC/UFMG. 

Até 20,0 

2. O problema está bem delimitado e a justificativa é argumentativa e 
convincente. 

Até 5,0 

3. Os objetivos estão claros e são coerentes com o problema apresentado, e a 
questão de pesquisa reflete essa interlocução. 

Até 10,0 

4. A fundamentação teórica é coerente e adequada com o problema proposto, 
e faz interlocução com a bibliografia recomendada. 

Até 10,0 
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5. Os trabalhos correlatos trazem bibliografia coerente com o problema e 
objetivos de pesquisa. 

Até 5,0 

6. O método é bem definido e adequado ao problema, com os procedimentos 
claramente relatados, demonstrando a exequibilidade do projeto. 

Até 15,0 

7. O texto é claro, objetivo e usa linguagem científica e culta. Até 5,0 

8. A lista de referências está em conformidade com as normas ABNT mais 
recentes, e o cronograma está detalhado e adequado ao proposto na pesquisa 
e ao prazo regulamentar.  

Até 5,0 

9. O candidato demonstrou segurança e conhecimento da área nas respostas 
às perguntas realizadas na arguição 

Até 25,0 

Obs.: Para cada 10 pontos, a proporção avaliativa de cada elemento será: Atende 
completamente: 10,0; Atende parcialmente: entre 7,5 e 2,5; Não atende: 0,0. 
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ANEXO V 

Comprovação de Proficiência em língua estrangeira

a. Língua inglesa  

I) certificado de aprovação em exame de língua inglesa, realizado nos últimos 03 (três) anos pelo 

CENEX/FALE/UFMG (no mínimo, com nota 60, nos termos da Resolução 08/2008 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG). Informações sobre o exame do CENEX/FALE/UFMG 

(calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) podem ser obtidas no site 

https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de-proficiencia/pos-graduacao;  

II) Candidatos que não apresentarem certificados de exames de língua inglesa deverão submeter-se 

ao exame do CENEX no prazo de até um ano, para Mestrado, e de até dois anos, para Doutorado, a 

partir de sua admissão, mediante matrícula. Serão igualmente aceitos certificados de exames 

internacionais emitidos nesse mesmo período de um ano, desde que tenha sido obtido nível B1 ou 

superior, de acordo com a Tabela 1; 

III) certificado de aprovação apresentado pelo candidato, nos últimos 05 (cinco) anos, em um dos 

seguintes testes: CAMBRIDGE, IELTS, MICHIGAN, TOEFL, TOEIC, será classificado em uma escala, 

conforme a Tabela 1. As faixas indicadas em cada posição da tabela indicam a menor nota necessária 

para atingir o nível em questão. Caso o certificado apresentado pelo candidato já indique o nível 

segundo o Common European Framework of Reference for Languages (CEFL), este será utilizado em 

substituição à Tabela 1; 

IV) comprovação de diplomação por universidade em que o ensino tenha sido ministrado na língua 

inglesa;  

V) diploma de conclusão de curso de nível superior na língua para a qual requer dispensa, em curso 

reconhecido pelo MEC.  

VI) Certificados de cursos de línguas no Brasil ou online serão considerados equivalentes ao nível A2 

da Tabela 1, mesmo quando apresentarem estimativa ou equivalência de nível CEFL. 

VII) Declarações do próprio candidato quanto à sua proficiência em inglês serão consideradas 

equivalentes ao nível A1 da Tabela 1.  

VIII) Outros certificados de proficiência em língua inglesa poderão ser apresentados para 

julgamento de sua equivalência aos demais, pelo colegiado do PPGGOC/UFMG.  

Tabela 1 – Equivalência entre notas em certificados de língua inglesa e níveis ECFL adotada pelo 

PPGGOC/UFMG 

Nível ECFL A1 A2 B1 B2 C1 C2 

IELTS 2,0 3,0 3,5 5,5 7,0 8,0 

TOEIC (nota total) 120 225 550 785 945 - 

TOEFL IBT (nota total) - 17 42 72 95 - 

TOEFL ITP (nota total) - 337 460 543 627 - 

Cambridge - - CE Pass 
CAE Pass 
FCE B/C 

FCE A 
CAE B/C 

CPE 
PASS 

CAE A 
CPE 

A/B/C 

Michigan (MET) - - 
40 

MELAB 
53 

ECCE 
64 

ECCE 
81 

ECPE  

CENEX/FALE/UFMG - 50 60 70 80 90 

https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de-proficiencia/pos-graduacao
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b. Língua espanhola:  

I) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua espanhola, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/FALE/UFMG (no mínimo, com nota 60, nos termos 

da Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG). Informações sobre o 

exame podem ser obtidas no site https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de- proficiencia/pos-graduacao;  

II) diplomas de Español como Lengua Extranjera – DELE (nível C2/Maestria);  

III) Outros certificados de proficiência em língua espanhola poderão ser apresentados para 

julgamento de sua equivalência aos demais, pelo colegiado do PPGGOC.  

 

c. Língua francesa:  

I) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua francesa, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/FALE/UFMG (no mínimo, com nota 60, nos termos 

da Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG). Informações sobre o 

exame podem ser obtidas no site https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de- proficiencia/pos-graduacao;  

II) certificado da Aliança Francesa, com nota mínima de 70/100 pontos, com validade de 05  

(cinco) anos; DELF; DALF; DFP; DFP Juridique; e NANCY;  

III) Outros certificados de proficiência em língua francesa poderão ser apresentados para 

julgamento de sua equivalência aos demais, pelo colegiado do PPGGOC.  

 

d. Língua alemã:  

I) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua alemã, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/FALE/UFMG (no mínimo, com nota 60, nos termos 

da Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG). Informações sobre o 

exame podem ser obtidas no site https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de- proficiencia/pos-graduacao;  

II) um dos seguintes certificados conferido pelo Goethe-Institut, ZD ou MITTELSTUFENPRÜFUNG, 

com validade de 05 (cinco) anos; TestDaF; Goethe-Zertifikat C1 e C2; Zentrale Oberstufenprüfung 

(ZOP); Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS); Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS);  

III) Outros certificados de proficiência em língua alemã poderão ser apresentados para 

julgamento de sua equivalência aos demais, pelo colegiado do PPGGOC.  

 

e. Língua italiana:  

I) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua italiana, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/FALE/UFMG (no mínimo, com nota 60, nos termos 

da Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG). Informações sobre o 

exame podem ser obtidas no site https://cenex.letras.ufmg.br/exames-de-proficiencia/pos-graduacao.  

II) um dos seguintes certificados de Institutos de Cultura Italiana, CEL3, CILS Dois B2, PLIDA B2 com 

aproveitamento mínimo de 60%, com validade de 05 (cinco) anos; CILS (níveis 3 e 4); CELI (níveis 4 e 

5);  

III) Outros certificados de proficiência em língua italiana poderão ser apresentados para 

julgamento de sua equivalência aos demais, pelo colegiado do PPGGOC. 

 

 

 

 

 

 


